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„ROZMOWY PRZY WYCINANIU LASU" 

„Rozmowy ... " to najciekawszy boda,j utwór teat
ralny Tyma, napisany w 1974 roku dla warszaw
skiego Teatru „Kwadrat". Sztuka - pisał Maciej 
Szybist po premierze w Starym Teatrze w Krako
wie - opowiada o ..tym, co myślą i co czują robot
nicy zatrudnieni przy wycinaniu lasu. Poza tym 
przedstawia ona proces ekonomiczny. Polega on net 
tym, że las wycina się, żeby uzyskać miejsce p od 
zasiew kapusty. Kapusta ma przyciągnqć zające, 
które mają się przyzwyczaić do przebywania. w oko
licy. Gdy następnie zabraknie kapusty, mają one 
w myśl planu poobgryzać korę z drzew owocowych 
w \Vielkich sadach, znajdujących się w miejscowym 
gospodarstwie. W ten sposób drzewa wymrą i sady 
·· nikną . Gdy sady zniknc.1, to nie będzie obciążeń fi
nansowych i kłopotu ze zb· orem i transportem owo
ców do skupu. 

Widzimy więc, że utwór Tyma spełnia wszystkie 
postulaty stawiane przed sztuką. Spełnia postulat, 
żeby sztuka była o procesie produkcyjnym, żeby 
sztuka była o robotnikach, żeby krytykowała niedo
patrzen:a i gloryfikowała pracę ludzką. Dlatego też 
_z tuka pokazuje negatywnie postać siekierowego, 
który podlizuje ~ię kierownictwu, czyli gajowemu. 
Co robi siekierowy? Rozwozi siekiery między bryga
dami , gdyż siekier na własność nie można mieć, bo 
~ą niedobory na rynku (kierownictwo teatru nie mo
gla dostać siekier do tej sztuki!). Więc łata się te 
~iedobory w ten sposób, że gdy w jednej, brygadzie 
pal::i lub pij<1, to wtedy siekierowy wskakuje na ro
wer i z siekierami w danej chwili nie używanymi 
jedzie do innej brygady, gdzie ludzie palą się do 
pracy Gdy i w tej brygadzie zaczną pić, siekierowy 
znów v; ~ kakuje i z siekierami wraca do tych, co już 
wypa]ili". 

Absurd „Rozmów ... " ustawia się o krok od gra
ni c.:y realności, nC'.leży już do świata fantastycznej 
groteski, ale nadal powiązany jest z rzeczywistością. 
Trójstopniowa struktura władzy (drwale - siekie
rowy - ga.jowy, wyżej świadomość wycinających 
las nie sięga) stanowi satyryczny skrót systemu, 
zależności dużbowych. Jednak uwaga Stanisława 
Tyma koncentruje się przede wszystkim na tytu
ł owych rozmowach - na dialoga.ch czterech robot
ników leśnych. 

Oto drwale. Stary Macuga: doświadczony, rozsąd
ny, niewyrywny, szanowany. Bimber: intelektuali
sta, biorqcy udział w konkursie czytelniczym (200 
książek trzeba przeczytać, a w bibliotece jest tylko 
37, więc czyta po kilka razy); snuje nieco zaskaku
jące refleksje o „Zbrodni i karze" oraz „Hamlecie". 
Dunlop: młody, żarliwy, wielkie życiowe przeżycia 

jeszcze przed nim. Zyzol: chłopek-roztropek. Czte
ry postacie, które są niezwykłym wypośrodkowa
niem między realnymi robotnikami, reprezentujący
mi tak zwaną mądrość ludową i groteskowymi chło
pami z „Indyka" Mrożka. Wiodą przedziwne dialogi, 
śmieszn2 ale logiczne (bo logikę ab~urdu, w którym 
autor ich umieścił, rozmówcy mają opanowaną), 
rozmowy nieśpies zne, jakby nieco namaszczone. I nie 
dziwi to namaszczenie, bo dialn~i wycinających las 
są częściq swoistego rytuału. W zaskakująco prosty 
sposób drwale ad aptują otaczaj<łCY a.bsurd dla włas
nych celów, przyswajają go tak, by nie naruszał re
guł elementarnych: uczciwości lub sprawiedliwości. 

Tej kulturze grupowej, w której bez zbędnych 
deklaracji ustalono kompetencje, a,utorytety i war
tości, kulturze nieźle uporządkowanej jak na ota
czający ją bezsens, tej kulturze może nade wszystko 
zagrozić interwencja z zewnątrz. I taką inwazją jest 
przyjazd do lasu artystów. Niemałą ilość jadu za
warł Tym w tych portretach poety i piękności. Po
eta okazuje się czwartorzędnym hochsztaplerem, 
pi~kność zostawia. na pamiątkę zakochanemu w niej 
Dunlopowi wstydliwą chorobę. Na dobitkę zaś przy
bysze łowią na spining karpia, który dla drwali przez 
wiele lat był rytualnym, magicznym przeciwnikiem. 
Zrozpaczonego przegranego Dunlopa pociesza stary 
Macuga: „Nie spiesz się. Jeszcze czas. Co ty go bę
dziesz karał. Sam on się ukarze. Za dobrze się po
czuje, za pewnie, kółko mu się urwie albo sam gdzie 
z drogi wypadnie, bo myśli że taka ona szeroka dla 
niego .( ... ) Nie twoja rzecz, nie moja. Nie nasza. Na
~ za rzecz n8sze robić". 

„Rozmowy ... " mają swoje wady: nie najlepiej 
~k;nstruowane sceny z artystami, dłużyzny w dru
gi " .i części. Są to jednak drobiazgi wobec zalet: nie
r ozproszenia środków dramaturgicznych, balansowa
nia na granicy absurdu i realności, dyskretnego, ale 
przecież dobitnego przesłania. „Niemal każde słowo 
tej sztuki - pisała J . Godlewska - jest konieczne 
dla charakterystyki postaci, sytuacji, rozwoju akcji, 
atmosfery. Każda z postaci żyje, jest osobna, a jed
nocześnie wszystkie razem stanowią balet marione
tek, których sznurki przekłada obłąkany lalkarz. 
Konstrukcja dramatu, morderczo logiczna, powoduje 
dotarcie dowcipu do dna - do granic każdego non
sensu, każd0 j bzdury. Ostrość spojrzenia, i dowcipu 
Tymą, jego trafność definiowania wydaje się wręcz 
bezczelna na tle niezabawnych, gładkich, pozbawio
nych konturów namiastek komedii lat siedemdzie
:ciątych" . 

JACEK SIERADZKI 

Fragment artykulu 
„Rezerwaty Stanisława Tyma" 

„Dialog" 1984/i2 
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